
  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

**บินตรงอิยิปตแ์อร ์(MS)  

**พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว  

**พรอ้มรายการล่องแม่น ้าไนล ์ 

**ชมระบ าหนา้ทอ้งอนัลือชื่อของอียิปต ์

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง      

วันที ่ 2 - 9 มี.ค.  / 19 - 26 มี.ค. 2562 
วันที่  9 - 16 / 11 - 18  เม.ย. 2562 ( วันสงกรำนต์ ) 

วันที่ 30 เม.ย. - 7 พ.ค. 2562 
 

มหาปรีามิด-พพิิธภณัฑอ์ยีปิต-์มหาวหิารอาบซูมิเบล-เขือ่นยกัษอ์สัวาน 
ตลาดขา่นเอลคาลลี-หบุผากษตัรยิ-์วหิารฮคัเชฟซตุ-อนสุาวรยีแ์หง่เมมนอน 
วหิารคอม-ออม-โบ-มหาวหิารคารน์คั-สุเหรา่แหง่โมฮมัเมด็อาล-ีวหิารลกัซอร ์ 



  
 

 

 
 

เดินทางกับสายการบินประจ าชาติอิยปิตแ์อร ์(MS) 
พกัโรงแรมระดบัสีด่าว พรอ้มรายการล่องแม่น ้าไนล ์ชมระบ าหนา้ทอ้งอนัลือช่ือของอียิปต ์

  
 เมืองเมมฟิส  และ  ซัคคาร่า  ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอียิปต์โบราณสถานที่ตั้งของปีรามิด

ขั้นบนัได ซึ่งเป็นตน้ก าเนิดของปีรามิดในยุคแรกและต่อมาของอียิปต ์
 เมืองกีซ่า เป็นสถานที่ตั้งของ มหาปีรามิดและสฟิงซ ์1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยซึ่งมชีื่อเสียงกอ้งโลก 
 กรุงไคโร ชม พิพิธภณัฑอี์ยิปต ์สถานที่รวบรวมโบราณวตัถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ,

หน้ากากฟาโรห์ และโลงศพทองค าแท,้ หอ้งแสดงสมบัติของฟาโรห์ รวมไปถึงมัมมี่ ชม สุเหร่าแห่ง

โมฮมัหมดัอาลี ซึ่งมอีายุกวา่ 800 ปี ตั้งตระหง่านบนยอดเขาใจกลางกรุงไคโร ชอ้ปป้ิงส้ินคา้พ้ืนเมอืงอัน
งดงามที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ท่านสามารถเลือกซื้ อของพ้ืนเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าเป็นขวด
น ้ าหอมที่ท าดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ ที่ท าจากหนังอฐ  เครื่องทองรฐปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบ

อาหรบัพรม และของที่ระลึกต่างๆ พรอ้มรับประทานอาหารค า่และชมการแสดงอันน่าต่ืนตาต่ืนใจบน
เรือ 

วนัแรก      สนามบินสุวรรณภมิู 
20:30 น. คณะผฐเ้ดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 

แถว Q เคานเ์ตอร ์14-20 สายการบินอียิปต ์ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวย

ความสะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน 
23.59 น.     ออกเดินทางโดยสายการบิน อียิปต ์แอร ์เทีย่วบินท่ี MS 961    

วนัท่ีสอง      ไคโร – เมมฟิส – ซัคคคาร่า – ปีระมิด – สฟิงค ์– กีซ่า 

04.10 น. ถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระในการเดินทางเรียบรอ้ย

แลว้ น าท่านเดินทางสฐ ่เมืองไคโร (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) เขา้โรงแรมเพ่ือ

รบัประทานอาหาร 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัจากน้ันน าคณะเดินทางไป เมืองเมมฟิส ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่ง

แรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองท่ีไดร้ับการบันทึกใน

ประวติัศาสตรว์า่มีความส าคญัในการรวมอียิปตบ์น และอียิปตล์า่ง ใหเ้ป็น

หน่ึงเดียวโดยกษัตริยเ์มนา  ป มกษัตริยแ์หง่ราชวงศท่ี์ 1 ท่ีน่ีท่านจะไดช้ม 

รฐปแกะสลกัขนาดยกัษ์ ดว้ยหินอลาบาสเตอรข์อง ฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 ฝีมือ

การแกะสลกัเป็นเยี่ยม ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นตัว านรากของสถานท่ี

โบราณและรฐปแกะสลกัจากหินท่ียงัหลงเหลืออยฐ่ในระดับพ้ืนดิน และตน้อินทผาลมัข้ึนสวยงามเป็นทิว

แถว แลว้เดินทางต่อไปยงัเมืองโบราณท่ีใกลก้นัอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพ่ือชม ปีรามิดขั้นบนัได เป็น 



  
 

 

 
 

ส่ิงก่อสรา้งขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นสถานท่ีฝังพระศพของ กษัตริยซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของปีรามิดในยุค

ต่อมา ท่านจะไดท้ราบเร่ืองของปีรามิดตั้งแต่ผฐส้รา้งไปจนถึงวิธีการสรา้ง  การตัดหินและอ่ืนๆ อีก

นานับประการท่ีน่าพิศวงชวนใหค้น้หา  
เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะเดินทางสฐ ่เมืองกีซ่า เพ่ือเขา้ชม “มหาปีรามิด”  หน่ึงในเจ็ดสิ่ง

มหศัจรรยข์องโลก ) เป็นชื่อเรียกของสถานท่ีฝังพระศพของเมืองเลโทโพ
ลิสโบราณ(ปัจจุบนัคือ ไคโร) ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2,000 ตร.ม. บนท่ีราบ

สฐงทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นท่ีตั้งของมหาปิรามิด 3 องค ์ซ่ึงองค์

ฟาโรหแ์หง่อียิปตโ์บราณสรา้งขึ้ นเพ่ือฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็น

ส่ิงก่อสรา้งท่ียิง่ใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งสิ้ น 30 ปี สรา้งจากแท่งหินขนาดใหญ่

มาก แต่ละกอ้นหนักกวา่ 2 ตนั หินแต่ละกอ้นวางชิดติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่

ผ่าน ซ่ึงประกอบดว้ย 
1) ปิรามิดคีออพส ์(Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สรา้งในพ้ืนท่ี 53 ตร.ม. สฐง 146 เมตร สรา้งดว้ย

หินแกรนิต 2.3 ลา้นแท่ง นา้หนักกวา่กวา่ 60 ตนัภายในมีหอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ ่หอ้งโถง

พระราชา หอ้งโถงพระราชินี เป็นปิรามิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก กลา่วกนัวา่อาจนาวิหารเซ็นตปิ์เตอรท่ี์กรุง

โรมรวมกบัวิหารเซ็นตป์อลท่ีลอนดอน และดฐโอโมวิหารแหง่เมืองฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามิดแหง่น้ีได้

อยา่งสบาย  

2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สฐง 136 เมตร ต่ากวา่ปิรา

มิด 10 เมตร สรา้งบนเนินดินขนาดใหญ ่จึงทาใหด้ฐสง่ากวา่ปิรามิด 2 องค ์กินเน้ือท่ีประมาณ 1.6 ลา้น

ลฐกบาศกเ์มตร มีหอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แต่ภายในถฐกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก  

3) ปิรามิดมิเซรนุิส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กท่ีสุด สฐง 

66.45 เมตร ปัจจุบนัสฐงเพียง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร     

ชม “สฟิงซ”์ ท่ีแกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีสว่นหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละล าตวัเป็นสิงโต 
ท่านอาจจะข่ีอฐ กลางทะเลทรายชมทิวทศัน์รอบๆโดยมีหมฐ่ปีรามิดเป็นฉากหลงั อิสระเดินเท่ียวตาม

อธัยาศยั (หรือเขา้ไปชมภายในตวัปีระมิดซ่ึงเช่ือว่าเป็นท่ีฝงัพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมิด

น้ัน ภายในสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่ มีทางเดนิซ่ึงเราสามารถเดนิลงไปดูได ้ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยูใ่น

ค่าบริการทวัร ์และตอ้งไปเขา้คิวซ้ือบตัรเอง เน่ืองจากในแต่ละวนัจะมีผูเ้ขา้ชมไดไ้ม่เกินวนัละ 

300 คนเท่าน้ัน) 

แวะชม ศูนย์กลางการท า “กระดาษปาปีรุส” ซ่ึงเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกท าจากต้นกก 

(PAPYRUS) ใชบ้ันทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพรอ้มกับแวะชม 
โรงงานผลิตหวัน ้าหอม PERFUME FACTORY ซ่ึงกล่าวกันว่าการท าน ้าหอมแบบน้ีสืบทอดมาตั้งแต่
สมยั พระนางคลีโอพตัรา และยงัเป็นศฐนยก์ลาง แหลง่ผลิดหวัน ้าหอมขนาดใหญ่ใหก้บัยี่หอ้ 
แบรนดเ์นมดงั ๆหลายยี่หอ้อีกดว้ย 

 



  
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 
 

วนัท่ีสาม         ไคโร-อาบูซิมเบล-อสัวาน - ล่องเรือส  าราญ 

05.00 น.  บริการอาหารเชา้ แบบกล่อง โดยทางโรงแรมจะเตรียมไวใ้ห ้
  ไดเ้วลาอนัสมควร น าทุกท่านเดินทางไปยงัสนามบิน เพ่ือเดินทางต่อไปยงั เมืองอาบูซิมเบล 
08.15 น. ออกเดินทางสฐ ่ เมืองอาบูซิมเบล โดยสายการบินอียิปตแ์อร ์เท่ียวบินท่ี MS 417 

(ใชเ้วลาบิน 2.40 ชัว่โมง โดยแวะจอดรบั-ส่ง คนท่ีเมืองอสัวาน คณะ

ยงัไม่ลงนะครบั เพราะเราลงท่ีเมือง อาบูซิมเบล) 

10.55 น. ถึง  สนามบินเมืองอาบูซิมเบล  
น าทุกท่าน ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ซ่ึงประกอบดว้ยวิหารใหญ่ของ 

ฟาโรห์รามเสสท่ี 2 และวิหารของ เนเฟอร์ตารี ซ่ึงเป็นมเหสีท่ีรักของ

พระองค ์วิหารอาบฐซิมเบลงดงามยิ่งใหญ่และมีชื่อกอ้งโลกเพราะเม่ือมีการ

สรา้งเข่ือนขนาดยกัษ์ท่ีอสัวาน ท าใหว้ิหาร 17 แหง่จมอยฐใ่ตน้ ้า จนองคก์ารยฐเนสโกต้อ้งมาชว่ยยกใหแ้ละ

มหาวิหารอาบฐซิมเบลก็ถฐกยกข้ึนสฐงจากพ้ืนดิน  65 เมตร ซ่ึงเป็นงานท่ียากมาก ใชเ้วลาทั้งส้ิน 4 ปี ส้ิน

ค่าใชจ้่าย 40 ลา้นเหรียญสหร ั ภายในวิหารใหญ่มีหอ้งบฐชาและมีรฐปสลกั 4 องค์นัง่อยฐ่ หน่ึงในน้ันคือ 

ฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 พรอ้มดว้ยเทพเจา้ต่างๆ อีก 3 องค์ และทุกปีวันท่ี 22 ก.พ. และวันท่ี 22 ต.ค . 

ล าแสงแรกของพระอาทิตยจ์ะสาดสอ่งเขา้ไปตอ้งรฐปสลกั และว่ากันว่าวนัท่ี 22 ก.พ. ตรงกับวนัประสฐติ

ของฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 ขณะท่ีวนัท่ี 22 ต.ค. ตรงกบัวนัข้ึนครองราชยข์องพระองค ์แสดงใหเ้ห็นถึงความ

เจริญทางวิทยาการทางการค านวณของชาวอียิปตโ์บราณ  
เที่ยง        บริการอาหารกลางวนั  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสฐส่นามบิน 
………. น. เหินฟ้าสฐ ่อสัวาน โดยเที่ยวบินท่ี MS 420 (ใชเ้วลาบินประมาณ 45 นาที) 

………. น. ถึง เมืองอสัวาน จากน้ันเดินทางต่อไปยงั เรือส าราญท่ีพกัซ่ึงเป็นเรือส าราญขนาดใหญ่  
ลอ่งไปตามแม่น ้าไนล ์ 

ค า่   บริการอาหารค า่บนเรือ ( บุฟเฟต ์) และ พกัคา้งคืนบนเรือ ระดบั 5 ดาว 
 



  
 

 

 
 

วนัท่ีส่ี            อสัวาน   

เชา้   บริการอาหารเชา้บนเรอื 
จากน้ันน าท่านไปชม เขื่อนยกัษอ์สัวาน หรืออีกชื่อหน่ึงเรียกวา่ High Dam ท่ีสรา้งขึ้ นในปี คศ 1960 เพ่ือ  

ชว่ยใหมี้น ้าหลอ่เล้ียงไรน่าตลอดปี อีกทั้งยงัใชพ้ลงัน ้าเพ่ือผลิต

กระแสไฟฟ้าเพ่ือใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของคนทั้งประเทศ 

และเพ่ือป้องกนัน ้าไหลท่วมจากแมน่ ้าไนลเ์วลาฝนตกหนัก ซ่ึง

เข่ือนน้ีมีความยาว 36,000 เมตร ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถมองเห็น
ทะเลสาบท่ีเกิดจากการสรา้งเข่ือนสรา้งแม่น ้าไนล ์คือ 

ทะเลสาบนัสเซอร ์( Nasser ) มีความลึก 80 เมตรและกวา้ง 10 เมตร จากน้ันน าท่าน ชม เสาหินโอเบ
ลิสก ์แกะสลกัจากหนา้ผาซ่ึงยงัไม่แลว้เสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็นแท่งหินมหึมาท่ีสกดัเกือบ
เสร็จแลว้  แต่มีรอยราวจึงท้ิงคา้งไวเ้ชน่น้ัน  แท่งหินน้ีเป็นของพระนางฮทัเชปซุท  หากไม่แตกรา้วจะเป็น

เสาโอเบลิสกท่ี์สฐง 41 เมตร หนัก 1,200 ตนั เสาโอเบลิสกน้ี์เป็นอนุสาวรียช์นิดหน่ึงของอียิปตโ์บราณ 
สรา้งเพ่ือบฐชาแด่เทพ อามุน-รา หรือ สุริยะเทพ /  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนับนเรอื ลอ่งเรือชมววิทิวทศัน์อนังดงามหนา้เมืองอสัวาน  ลอ่งไปตามแม่น ้า

ไนล ์ 
บ่าย ลอ่งเรือเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ( Felucca) ผ่านชม สวนพฤกษศาสตร ์(Botanical Gardens) เป็นท่ี

ศฐนยร์วมพนัธไ์มน้านาชนิด, สุสานอากาขา่น, วิวชวีิตความเป็นอยฐข่องชาวเมืองอสัวานสองขา้งทาง ฯลฯ 
ค า่  บริการอาหารค า่บนเรือและพกัคา้งคืนบนเรือ ระดบั 5 ดาว ซ่ึงมีสถานบนัเทิงต่างๆไวใ้หทุ้ก

ท่านไดเ้พลิดเพลิน อาทิเชน่ ไนทค์ลบั, สระวา่ยน ้า, รา้นขายของท่ีระลึก ฯลฯ 

วนัท่ีหา้           อสัวาน – คอมออมโบ – เอ็ดฟู - ลุก๊ซอร ์
เชา้  บริการอาหารเชา้ ขณะ เรือลอ่งไป คอมออมโบ (Kom Ombo) 

ชุมชนท่ีตั้งอยฐติ่ดรมิแม่น ้าไนล ์บา้นเรือนสว่นใหญ่สฐงเพียง 1 หรือ 2 

ชั้น  ระหวา่งทางผ่านแหลง่เพาะปลฐกท่ีส าคญัริมแม่น ้าไนล ์เรือเทียบท่า

หนา้วิหารคอม ออมโบ  น าท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ ตั้งอยฐบ่นเนิน
เขาเล็กๆ ท่ีล ้าออกมาถึงแม่น ้าไนล ์ สามารถเห็นววิของแม่น ้าไนลอ์นั

งดงาม  ค าวา่ “คอม” เป็นภาษาอาหรบั หมายถึงภฐเขาเล็กๆ  วิหารน้ี
เกือบเป็นวิหารดะโครโพลิสของกรีก  หินท่ีใชส้รา้งแตกตา่งกบัวิหารอ่ืนๆ  อาจเป็นเพราะถฐกปกคลุมดว้ย

ทรายเป็นเวลานาน  การวางแบบของพ้ืนท่ีแปลกและเป็นเฉพาะตวั เป็นวิหารของเทพเจา้สององค ์คือ 

เทพโซเบค (Sobek) เทพเจา้แหง่ความอุดมสมบฐรณ ์มีรฐปรา่งเป็นมนุษยแ์ต่เศียรเป็นจระเข ้และ เทพเจา้
ฮาโรเอริส (Haroeris) เทพเจา้แหง่การแพทยอี์ยิปตโ์บราณ  วิหารน้ีสรา้งบนเนินเขาริมฝัง่แม่น ้าไนล ์ เป็น
บริเวณท่ีมีจระเขชุ้กชุมในสมยัโบราณ  วดัน้ีจึงบฐชาเทพโซเบก ซ่ึงมีหวัเป็นจระเข ้ และมีจระเขม้มัม่ีเก็บ

รกัษาไว ้ ชมภาพแกะสลกัพระนางคลีโอพตัรา ซ่ึงเป็นรฐปแบบของเครื่องแตง่กายในการท าภาพยนตร ์ 

และภาพแกะสลกัท่ีส าคญั คือ ภาพแกะสลกัการแพทยแ์ผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลฐกของ



  
 

 

 
 

หญิงอียิปตโ์บราณ และปฏิทินโบราณ  มีรา้นคา้มากมายตั้งอยฐต่ลอดแนวท่าเรือ  ขายเส้ือผา้และสินคา้

พ้ืนเมือง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนับนเรอื  ขณะเรือลอ่งต่อไป เมืองเอ็ดฟู   
เรือเทียบท่าน าท่าน นัง่รถเทยีมมา้ไปชม วิหารเอ็ดฟู  ซ่ึงไดร้บัการยกยอ่งวา่  เป็นวิหารอียิปตโ์บราณ

ท่ียงัคงสภาพสมบฐรณท่ี์สุด  ตั้งอยฐศ่ฐนยก์ลางของบริเวณท่ีอยฐอ่าศยั  

สรา้งขึ้ นเพ่ือบฐชา เทพเจา้ฮอรสั (Horus) มีเศียรเป็นเหน่ียว เป็น
เทพเจา้แหง่ความดีและฉลาดรอบรฐ ้มองไดไ้กลเหมือนตาเหยี่ยว 

อดีตวิหารถฐกปกคลุมดว้ยทรายเกือบถึงยอดตวัเสาและหวัเสาเป็น

เวลานาน ปี ค.ศ. 1860 มีการขนทราย ปรากฏวา่ตวัวิหารยงั

แข็งแรง แน่นหนา  ขนาดของวิหารยาว 137 เมตร มีเสาใหญ่

แบบไพรอนท่ีวดัได ้79 เมตรตรงดา้นหนา้และสฐง 36 ม. วิหารน้ี

มีขนาดใหญ่และสวยงาม สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัเรือ  
(กรุณาทิปคนขบัรถมา้ท่านละ US$ 1) เรือลอ่งผ่านสนัดอนท่ีเอ็ดน่า ระดบัน ้าต่างกนัประมาณ 6 เมตร  
ท่านสามารถชมการเปิดประตฐน ้าและการถ่ายระดบัน ้าได ้ บนชั้นดาดฟ้าของเรือ น าท่านชม วิหารลกั
ซอร ์(The Temple of Luxor) ซ่ึงสรา้งถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริยแ์หง่เทพ เชน่กนั วิหารแหง่น้ีไดร้บั
การบฐรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบดว้ยซุม้ประตฐขนาดใหญ่และรฐปสลกัหินแกรนิต
ขนาด มหึมา สลกัเป็นรฐปฟาโรหร์ามเซสท่ี 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก ์เสาหินแกรนิต
ขนาดใหญ่ซ่ึงแกะสลกัดว้ยอกัษรอียิปตโ์บราณ(เฮโรกริฟฟิค) เพ่ือสรรเสริญเทพเจา้อมอนรา ซ่ึงท่าน
อาจจะไดเ้ห็นเสาเชน่น้ีอีกท่ี  ปลาซ เดอ ลา ทริออง (Place de la Triamph) เมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส 
(แต่เอะ๊! ท  าไมจงึมีเหมือนกันเล่าอยีิปตไ์ปเอามาจากฝรัง่เศสหรือ? ลองหาค าตอบดูละกัน) ภาพ
สลกัท่ีวิหารแหง่น้ีก็ถือไดว้า่น่าสนใจไม่นอ้ย เชน่ ภาพขบวนนักรบเดินแถว ท่ีสลกัอยา่งแตกต่างกนัวา่

เป็นนักรบชนชาติใดบา้ง เห็นแลว้ก็ชวนใหนึ้กถึงภาพสลกัขบวนนักรบท่ีปราสาทหินในเขมร (ท่ีวา่ของ

กลุม่เสียม --- สยาม จะเดินแตกแถวกนั) นอกจากน้ัน ดา้นหนา้วิหารจะมี ถนนสฟิงซห์นา้แพะ 
(Sphinx Avenue) ยาว 3 กิโลเมตรใชเ้ป็นทางเชื่อมระหวา่งวิหารลกัซอรก์บัวิหารคารนั์ค  

ค า่  บริการอาหารค า่บนเรือ  หลงัอาหารชมการแสดง (ข้ึนอยู่กับรายการของเรือ) คา้งคืนบนเรอื  
เรือจอดที่ลุก๊ซอร ์เดิมชือ่ธีบส ์เดิมเป็นเมืองหลวงเก่า ปกครองโดยราชวงศท่ี์ 18 และ 19 หา่งจากกรุง

ไคโร 675 กม.ตั้งอยฐส่องฝัง่แม่น ้าไนล ์พ้ืนท่ีสว่นใหญ่เป็นท่ีแหง้แลง้ เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยโบราณสถาน 

มีประวติัมากวา่ 3,000 ปี 
วนัท่ีหก          ลุก๊ซอร ์– ไคโร 

เชา้  บริการอาหารเชา้บนเรอื พรอ้มกบัเช็คเอาท ์(เป็นธรรมเนียมที่จะตอ้งใหทิ้ปแก่พนักงานบนเรอื
ท่านละ 2 USD ต่อวนั)  น าท่านเดินทางขา้มไปฝัง่ตะวนัตกของแม่น ้าไนล ์(West Bank) หรือ นครธีบส์
ในสมยัอียิปตโ์บราณ  อดีตเชื่อวา่เป็นท่ีอยฐข่องคนตาย หรือ นครของผฐว้ายชนม์ (Necropolis of Thebes) 
เต็มไปดว้ยกลุม่โบราณสถานท่ีมีประวติัน่าพิศวง ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ  



  
 

 

 
 

ชม หุบผากษัตริย ์(Valley of the Kings) เป็นท่ีฝังพระศพของฟาโรห ์
63 พระองค ์ตั้งอยฐท่ี่เทือกเขาทีบนั  ท่านสามารถเลือกเขา้ชมไดเ้พียง 3 
สุสาน  ดา้นหนา้ทางเขา้สุสานฟาโรหบ์นยอดเขาน้ันดฐคลา้ยปลาย

แหลมยอดปิรามิด  เป็นการเลือกหวงซุย้ในการฝัง่ศพ  ใหค้ลา้ยวา่ฝัง

อยฐใ่ตปิ้รามิด  สุสานเหลา่น้ีเป็นสุสานท่ีถฐกเลือกใหเ้ป็นสุสานท่ีเก็บ 

มมัม่ีและสมบติัของกษัตริยถึ์ง 63 สุสาน  แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็ก

ต่างกนั  ขึ้ นอยฐก่บัระยะเวลาครองราชย ์ สุสานเร่ิมสรา้งเม่ือฟาโรห์

ครองราชย ์ และปิดเม่ือฟาโรหส้ิ์นพระชนม ์ ภายในหลุมมีจิตรกรรมท่ีงดงามสีสดใสราวกบัเพ่ิงวาดเสร็จ

ไม่นานน้ี  (ไม่รวมค่าเขา้สุสานของฟาโรหต์ุตนัคามอน  ท่านละ 100 อิยิปปอนด ์ถา้ตอ้งการชม
กรุณาตดิต่อไกด)์ ชม วิหารฮัคเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ชือ่ 
“เซเนมุท” กวา่ 3,500 ปีมาแลว้เป็นท่ีประดิษ านพระศพของ ฟาโรหห์ญิงฮตัเชพซุต  รฐจ้กัในนาม “ราชินี
หนวด” ฟาโรหห์ญิงองคเ์ดียวในประวติัศาสตรอี์ยิปต ์ท่ีรุง่เรืองมากในสมยัของพระองค์ ชมอนุสาวรีย์
แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสุสานของฟาโรหอ์าเมนโฮเทปท่ี 3 อดีตเคยใชเ้ป็นวิหาร
ประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปท่ี 3  ประมาณ 2,000 กวา่ปีก่อน  เกิดเหตุแผน่ดินไหวอยา่งรุนแรง  

ท าใหต้วัวิหารพงัลงมา  เหลือเพียงรฐปสลกัหินทรายขนาดใหญ่ 2 รฐป สฐง 20 เมตร 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
  น าท่านชม มหาวิหารคารนั์ค (The Temple of Karnak) เป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ตัววิหารหลงัเดียว

มีเน้ือท่ีถึง 60 เอเคอร ์ ซ่ึงใหญ่พอท่ีจะน าโบสถข์นาดใหญ่ของยุโรปไปวางไดถึ้ง 10 หลงั มหาวิหารแห่งน้ี
เร่ิมก่อสรา้งในสมยัฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 1 เพ่ือถวายแด่เทพอมอน-รา เม่ือ
กวา่ 3,600 ปี มาแลว้ หลงัจากน้ัน ฟาโรหอ์งค์ต่างๆ ก็เร่ิมสรา้งเพ่ิมเติม 
ท าใหว้ิหารมีขนาดใหญ่ข้ึนอยา่งมาก แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแลว้ 

ขอใหทุ้กท่านลองจินตนาการดฐว่าชาวอียิปต์โบราณใชว้ิธีใดในการขน

ยา้ยเสา และหิน พรอ้มทั้งการแกะสลกัลวดลาย ซ่ึงเม่ือท่านเห็นความ

สฐงแลว้ก็จะยิ่งท าใหนึ้กไม่ออกก็เป็นได ้วา่เขาใชว้ิธีท าอยา่งไร 
น าทุกท่านเดินทางสฐ ่สนามบินลกัซอร ์เพ่ือเดินทางกลบัเมืองไคโร 

18.20 น. เหินฟ้าสฐ ่   กรุงไคโร   โดยเที่ยวบินท่ี MS 360 (ใชเ้วลาบินประมาณ 50 นาที) 
19.30 น. ถึง  สนามบินเมืองกรุงไคโร   หลงัจากรบัสมัภาระในการเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

 
 

 
วนัท่ีเจด็          ไคโร-พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติอียิปต-์สนามบิน 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  หลงัจากน้ันเช็คเอา้ท ์
 จากน้ันน าคณะเดินทางเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์อนั

เล่ืองชื่อของโลกเป็นสถานท่ีท่ีรวมศิลปะวตัถุโบราณมากมายท่ีสุดในโลก

แหง่หน่ึงชม  โลงศพทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค าของฟาโรหต์ุตนั

คาเมนและสมบตัิส่วนตวัอีกมากมายของพระองค ์อาทิ เตียงบรรทม 

รถศึกและเกา้อ้ีบรรลงักท์องค าซ่ึงภาพบนพนักเกา้อ้ีโรแมนติกมาก เป็น

ภาพของฟาโรหตุ์ตนัคาเมนนัง่อยฐบ่นเกา้อ้ีและมเหสีของพระองคก์ าลงัทา

น ้ามนัหอมให ้ทั้งคฐ่ใสร่องเทา้แตะคนละขา้งอนัแสดงถึงความรกัอนัลึกซ้ึง นอกจากน้ีท่านยงัจะไดช้ม

สมบติัอนัล ้าค่าอ่ืนๆ อีกจ านวนมาก เชน่ แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต  สิ่งของทั้งหมดลว้น

มีอายุเก่าแกก่วา่ 3,300 ปี (ชมมัมม่ีของฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 และมันม่ีของกษัตริยท์ั้ง 11 พระองค ์
ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยู่ในรายการ ประมาณ 100 อิยปิตป์อนด)์ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคารทอ้งถิน่  
 น าทุกท่านข้ึนชม ป้อมปราการ (Citadel) ซ่ึงถฐกสรา้งขึ้ นโดย ผฐน้ าซาลาดินในปี ค.ศ.1176และเสร็จในปี 

ค.ศ. 1182 เพ่ือใชใ้นการต่อสฐใ้นสงครามครฐเสด    ซ่ึงภายในสามารถชมท่ีพกัและท่ีตั้งของร ับาลในสมยั
น้ัน  ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี ซ่ึงเร่ิมสรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857 ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวกรีกตามแบบอยา่งออตโตมนัหรือตุรกีในปัจจุบนั ภายในมีนาฬกิาบนลานในสุเหรา่ซ่ึงเป็น

ของขวญัในการแลกเปล่ียนกบัอนุสาวรียป์ลายแหลมโอบิลิสกข์องรามเสสท่ี 2 เพ่ือเป็นการสรา้ง
สมัพนัธไมตรีอนัดีระหวา่งอียิปตแ์ละฝรัง่เศส พรอ้มทั้งจะไดช้มววิเมืองไคโรจากมุมสฐงอิสระเลือกซ้ือส้ิน

คา้พ้ืนเมืองมากมายท่ี “ตลาดขา่นเอลคาลีล”ี ตลาดส าคญัทางการคา้ขายของพ้ืนเมืองและแหลง่สินคา้ท่ี
ระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซ้ือของพ้ืนเมืองสวยๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นขวดน ้าหอม

ท่ีท าดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เคร่ืองทองรฐปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรบั พรม และของท่ีระลึก

แบบพ้ืนเมือง  
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น / หลงัจากน้ัน น าท่านเดินทางสฐส่นามบินไคโร  
22.35 น.  เหินฟ้าสฐก่ลบัประเทศไทย โดยเที่ยวบินท่ี MS 960 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 
 
 

วนัท่ีแปด       สนามบินสุวรรณภูมิ 

12.40 น. ถึง  สนามบินสุวรรณภฐมิ    ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ และ ความประทบัใจมิรฐลื้ม  
 

****************************************** 
 



  
 

 

 
 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสารอยูต่า่งจงัหวัด หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรือตัว๋เครื่องบิน

ภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท  

มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง  

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 

หมายเหตุ   

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบรษัิทฯ 

จะยึดถือความปลอดภยัเป็นหลกั 

 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรอืมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง 

จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทัวร ์โดยไม่

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรอืต  า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการ

เดินทาง ซ่ึงทางผูจ้ดัรายการคิดราคาไวท้ี่ 20 ท่าน ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณายกเลิก

การเดินทาง หรอื เรยีกเก็บค่าทัวรเ์พิ่มเต็ม ท่านละ 4,000 บาท 

 
***เด็กที่อาย ุเกิน 6 ขวบ บงัคบัตอ้งเสริมเตียงค่ะ*** 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

26 ม.ค.-02 ก.พ.62 57,999 บาท 57,999 บาท 57,999 บาท 7,500 บาท 

05-12 ก.พ. 62 

16-23 ก.พ. 62 
59,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 7,500 บาท 

05-13 มี.ค. 62 

16-23 มี.ค. 62 

19-26 มี.ค. 62 

23-30 มี.ค. 62 

58,999 บาท 57,999 บาท 56,999 บาท 7,500 บาท 

09-16 เม.ย. 62 

11-18 เม.ย. 62 
60,999 บาท 59,999 บาท 58,999 บาท 7,500 บาท 

30 เม.ย.-07 พ.ค. 62 58,999 บาท 58,999 บาท 57,999 บาท 7,500 บาท 



  
 

 

 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1.  ค่าตัว๋เครื่องบินโดยสารไป-กลบั กรุงเทพ–ไคโร–อาบฐซิมเบล– อสัวาน// ลุกซอร-์ไคโร–กรุงเทพ ชั้นประหยดั 

โดยสายการบิน อียิปตแ์อร ์
2.   ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ 

3.    ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านในโรงแรมระดบั 5 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  
     รวมทั้งสิ้ น 2 คืน และบนเรือ 3 คืน 
4.   ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  
5.   ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
6.     ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหง่ท่ีระบุตามรายการ  
7.   ค่าวีซ่าประเทศอียิปต ์(วีซ่ากรุป๊) ใชเ้วลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วนั (ส าหรบัผฐถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

8.   ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทยมืออาชีพผฐช้ านาญเสน้ทาง 
9.   ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 
     วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

(หมายเหต:ุ ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผฐใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าภาษีมฐลค่า 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

3. ค่าข่ีอฐ , ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัม่ีฟาโรห ์11 พระองค ์ท่ีพิพิธภณัฑฯ์ และรายการอ่ืนท่ีไม่ไดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 

4. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ  เชน่ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม สัง่พิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบารแ์ละทีวี

ชอ่งพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 4 USD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น 6 วนั เท่ากับ 24 USD)       

       พนักงานขบัรถ  ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั           (คิดเป็น 6 วนั เท่ากับ 18 USD) 

     คา่ทิปค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 4 USD / ท่าน / วนั เทียบเท่ากับไกดท์อ้งถิ่น (คิดเป็น 8 วนั เท่ากับ 32 usd) 

    กรณีจองนอ้ยกวา่ 20 วนัก่อนการเดินทาง ตอ้งท าวซีา่ท่ีเมืองไทย โดยมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม 2500 บาท / ท่าน  

และตอ้งใช ้เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า รายละเอียดตามทา้ยโปรแกรมทวัร ์

เง่ือนไขในการจองทวัร ์
งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 
งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนท่ีเหลอื ก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  
หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมัติ 
 



  
 

 

 
 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยื่นเอกสารไปยงัสาย

การบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถ

แจง้ไดว่้าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยฐ่กบัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรม

และในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั  

หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน  ซ่ึง

ในกรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสฐญหาย สฐญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ

เหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถฐกท ารา้ย การสฐญหาย 

ความลา่ชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสฐงขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หำกลูกค้ำท่ำนใด ยืน่วซ่ีำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมตั ิลกูค้ำต้องช ำระค่ำมดัจ ำที่ 10,000 บำท และค่ำวซ่ีำตำมที่สถำนฑูตฯ เรียก

เกบ็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
 

หมายเหตุเก่ียวกับการขอนุมตัิวีซ่าประเทศอียิปตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

1. เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศอียิปต ์กรณีจองเดินทางนอ้ยกว่า 21 วนั  

- หนังสือเดนิทาง 

   ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นับถึงวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรบัประทบัตราวีซ่า และ

ตราประทบั  เขา้ประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 4 หนา้เต็ม 

- รูปถ่าย 

   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรฐปถ่ายท่ีมีพ้ืนหลงัสีขาว เท่าน้ัน ทางสถานฑฐต

ไม่รบัพิจารณารฐปถ่ายท่ีเป็นรฐปสต๊ิกเกอร ์หรือรฐปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์รฐปโพลาลอยด ์และรฐปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั หรือรฐป

ท่ีน ามาตดัต่อ 

- หลกัฐานการงาน 

  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง ส าเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผฐเ้ดินทาง

แสดงความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้สว่น  (ไม่ตอ้งใชต้วัจริง) 

  ***** ส าคญัมาก จะตอ้งเซ็นชื่อรบัรองส าเนา และประทบัตราบริษัทเป็นส าคญั ***** 

กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรบัรองการท างานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานท่ีสงักดั มีขอ้ความระบุต าแหน่ง 

เงินเดือน รายได ้  วนัเร่ิมท างาน และชว่งเวลาท่ีไดร้บัอนุมติัใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และจะตอ้ง

ประทบัตราบริษัทรบัรองเป็นส าคญั   

กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยฐ ่พรอ้มตราประทบั

ของ    

  ทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และส าเนาบตัรนักเรียน หรือบตัรนักศึกษา พรอ้มทั้งเซ็นชือ่รบัรองส าเนา 

- หลกัฐานการเงิน 

  ใบรบัรองสถานะทางการเงินในชื่อของผฐเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน(ไม่เอา STATEMENT) 

 

หมายเหตุเก่ียวกบัการขอนุมติัวซี่าประเทศอียิปตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

*** ในการยื่นขอวีซ่า เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มสง่

มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่นอ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์่อนการเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบฐรณ ์ทาง

สถานฑฐตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื่นวซี่าอีก

ครั้ง) 

 *** ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยฐใ่นดุลยพินิจของทางสถานฑฐตฯ ซ่ึงในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพ่ิมเติม

จากท่ีไดร้ะบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณใ์นบางครั้ง ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 

*** อน่ึงระเบียบของสถานฑฐตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และคุณสมบติัของลฐกคา้ในแตล่ะราย 

หากท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

 



  
 

 

 
 

2.ตวัอยา่งเอกสารในการยืน่วีซ่า อียปิต ์แบบON ARRIVAL  ตอ้ง

สง่ใหก้บัทางบริษทัก่อนการเดนิทาง 21 วนั  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ** 
 

 

 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกับวนัเดินทาง

ที่ทา่นไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักลา่ว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 


